2. számú melléklet
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL
SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN
Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Társaság által kezelt személyes adatok körét, az
adatkezelés időtartamát, célját, jogalapját, az érintettek jogait tartalmazza. A
Társaság adatkezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i
2016/679 számú Rendeletének - a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet) –, valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt szabályokon alapul.
A Társaság megfelelő intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy az érintettek
fenti két jogszabályban ismertetett jogai személyes adataik kezelése során
maradéktalanul érvényesüljenek.
Ha jogszabály az adatok megőrzésére a Tájékoztatóban megszabott időtartamnál
hosszabb időt állapít meg, akkor a jogszabályban meghatározott időtartam az
irányadó.

I. FEJEZET
AZ ADATKEZELŐ TÁRSASÁG MEGNEVEZÉSE
Cégnév: WALKenergie Hungary Kft
Székhely: 8095 Pákozd, Kossuth u.50.
Cégjegyzékszám: 07-09-023180
Adószám: 24187574-2-07
Képviselő: Szabóné Sümegi Bernadett
Telefonszám: 0670 220 3735
E-mail cím: walkenergie@gmail.com
Honlap: www.walkenergie.hu
(a továbbiakban: Társaság)

II. FEJEZET
A TÁRSASÁG ÁLTAL KEZELT ADATOK KÖRE
TAGOK NYILVÁNTARTÁSA
Tagsági minőséggel kapcsolatos személyes adatok kezelése
(1) A Kft. tag alábbi személyes adatai kezelhetők:
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1. név,
2. születési név,
3. születési helye, ideje,
4. anyja neve,
5. lakcíme,
6. adóazonosító jele,
7. TAJ száma,
8. telefonszám,
9. e-mail cím,
10. személyi igazolvány száma,
11. lakcímkártya száma,
12. bankszámlaszáma (ha bármely pénzbeli juttatás bankszámlára való átutalással
történik),
13. online azonosító (ha van)
14. tagsági viszony kezdő és befejező időpontja,
15. törzsbetét mértéke.
(2) A személyes adatok címzettjei: az ügyvezető. A Kft. munkaügyi feladatokat ellátó
munkavállalói, a bérszámfejtést és könyvelést végző munkatársak és
adatfeldolgozók, valamint a tagjegyzéket vezető munkatárs kizárólag az adott feladat
ellátásához szükséges adatokat ismerhetik meg.
(3) A személyes adatok tárolásának időtartama: az 1-7., 14-15., a tagsági viszony
megszűnését követő 5 év, a többi adat tekintetében 3 év.
(4) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a
Polgári Törvénykönyv rendelkezésein, a társadalombiztosítási-, adó- jogszabályokon
és a Kft. jogos érdekeinek érvényesítésén alapul.

III. FEJEZET
JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
3. § Adatkezelés az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
(1)
A Társaság kezeli a vevőként, szállítóként, integrációban résztvevőként, föld
bérbeadójaként, szolgáltatás igénybe vevőjeként, illetve vele egyéb üzleti
kapcsolatban álló vagy üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben
meghatározott adatait.
(2)
A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy természetes
személyazonosító adatai: név (előző név) születési hely, idő, anyja neve, lakcíme,
adószáma és adóazonosító száma vállalkozói igazolvány száma, őstermelői
igazolvány száma.
Földhaszonbérlet esetén fentieken túl a bérbeadó:
állampolgársága, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarai
tagsági azonosító száma, a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlan(ok) helyrajzi
száma.
(3)
Az adatkezelés jogalapja: az adójogszabályokban (pl. az általános forgalmi
adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény jogcímen alapul.
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(4)
A személyes adatok címzettjei: (az adatokat megismerheti, kezelheti): a
Társaság szerződés megkötésével,- nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat-,
továbbá a könyvelési,- adózási feladatokat ellátó munkavállalói és a Társaság
vezetője.
(5)

A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő
7 év.

4. § Kifizetői feladatok ellátásához kapcsolódó adatkezelés
(1)
A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben
(jogszabályban) előírt adó- és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg,
járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából
kezeli azon érintettek – munkavállalók, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban
részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art. 7.§ 31.) kapcsolatban áll.
(2)
A kezelt adatok köre: a természetes személy természetes személyazonosító
adatai: név (előző név) születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, adószáma és
adóazonosító száma, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), ha az érintett
nyugdíjas, a nyugdíjas törzsszáma. Amennyiben az adótörvények ehhez
jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja
tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§ (2) b./) tagságra vonatkozó adatait az adó- és
járulékkötelezettségek teljésítése (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés)
céljából.
(3)
Az adatkezelés jogcíme: az adójogszabályokban (az általános forgalmi adóról
szóló 2017. évi CXXVII. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény), a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX. törvényben foglalt kötelezettségeknek való megfelelés, illetve
azok teljesítése.
(4)
A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony
megszűnését követő 7 év.
(5)
A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási-, bérszámfejtési-,
társadalombiztosítási- (kifizetői), könyvelői feladatait ellátó munkavállalói.

IV. FEJEZET
SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
5. § Szerződéses kapcsolatban
nyilvántartása, kezelése

álló

partnerek

személyes

(1)
Az adatkezelés jogcíme: szerződéskötést megelőzően
intézkedések, szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése
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adatainak
megteendő

(1)
Az érintettek köre: a bérbeadóként, vevőként, szállítóként, integrációban
résztvevőként szerződött természetes személyek.
(2)
A kezelt adatok köre: az érintett neve, születési neve, születési helye, ideje,
anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele, adószáma, vállalkozói-, őstermelői
igazolvány száma, személyi igazolvány száma, lakcíme, székhelye, telefonszáma, email
címe,
honlap-címe,
bankszámlaszáma,
vevőszáma
(ügyfélszáma,
rendelésszáma).
(3)
A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő
7 év.
(4)
Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó (pl. könyvelő iroda, stb.) részére
történő átadásáról tájékoztatni kell.
6. § Jogi személy partnerek természetes személy képviselőinek személyes
adatai
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe,
telefonszáma, e-mail címe.
(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével
szerződés megkötése, teljesítése, üzleti kapcsolattartás.
(3) Az adatkezelés jogalapja: a Társaság jogos érdeke.
(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság
szerződést kötő (nyilvántartó), valamint a könyvelési feladatokat ellátó
munkavállalói.
(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az
érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 év. Ha jogszabály (pl.
adótörvény, stb.) ennél hosszabb időt állapít meg a szerződések
nyilvántartására, illetve tárolására, akkor e jogszabályokban meghatározott
időtartam.
V. FEJEZET
ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

11. § A Társaság az adó- és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli
szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társasággal
szerződéses (ideértve a munkaszerződést is) vagy kifizetői kapcsolatban levő
természetes személyek személyes adatait a Társaságot terhelő adó- és számviteli
kötelezettségek teljesítése céljából.
Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adja:
a.) Társaság könyvviteli szolgáltatója (adatfeldolgozója
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Cégneve: TRAUMBERG KFT
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Király sor 45.
Cégjegyzékszáma: 07-09-013189
Adószáma: 13979304-2-07
Képviselője: Traumberger Éva
Telefonszáma: 0630 611-2172

VI. FEJEZET
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
12. §
a. Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
(Rendelet 13-14. cikk)
b. Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.
(Rendelet 15. cikk).
c. A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe
véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).
d. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles
arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem
nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.
(Rendelet 17. cikk)
e. Adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést
ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk)
f. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az
adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről,
törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes
adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy
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erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e
címzettekről. (Rendelet 19. cikk)
g. Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa
egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)
h. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján
(az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f)
pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükség. (Rendelet 21. cikk)
i. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá
nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
(Rendelet 22. cikk)
j. Korlátozások
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben
foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel
összhangban (Rendelet 23. cikk).
k. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi
incidensről. (Rendelet 34. cikk)
l. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági
jogorvoslathoz való jog)
m. Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál
(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 1025
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.), ha az érintett megítélése szerint a rá
vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77.
cikk)
n. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való
jog
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o. Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági
jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű
döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a
panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a
benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak
eredményéről. (Rendelet 78. cikk)
p. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a
személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében
megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk)
VII. FEJEZET
AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,
AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI
13. § (1) Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai
gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
(2) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség
szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
(4) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán,
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról,
hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet
bírósági jogorvoslati jogával.
(5) Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett
jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen
biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen
ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy
tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív
költségekre:
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az
Adatkezelőt terheli.
(6) Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó
természetes
személy
kilétével
kapcsolatban,
további,
az
érintett
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
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VIII. FEJEZET
ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
14. § Adatbiztonsági intézkedések
(1)
A Társaság valamennyi adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok
biztonsága érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre
juttatásához szükségesek.
(2)
A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy
jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan
nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
(3)
A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként kezeli. A
munkavállalóknak a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási
kötelezettséget ír elő.
(1)
A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel
látja el.
(2)
A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes
program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program
biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között
csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre
szükségük van.

IX. FEJEZET
A TÁJÉKOZTATÓ MEGISMERTETÉSE
15. § Intézkedések a Tájékoztató megismertetése érdekében
(1)
A Társasággal szerződéses kapcsolatba kerülő vagy szerződéses
kapcsolatban lévő természetes személyek figyelmét fel kell hívni, hogy a Tájékoztató
hol található meg, illetve milyen rendelkezéseket tartalmaz.
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X. Süti (cookie) szabályzat
Weboldalunk megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat
helyezünk el a Felhasználó számítógépes eszközén, a legtöbb modern honlaphoz
hasonlóan.
1. Mi az a süti?
A süti egy olyan, kisméretű szöveges file, amit a honlap a Felhasználó számítógépes
eszközére (beleértve a mobil telefonokat is) helyez el. Ennek köszönhetően a honlap
„emlékezni” tud a Felhasználó beállításaira (pl.: használt nyelv, betűméret,
megjelenítés, stb.), így nem kell azt minden alkalommal újra beállítani, amikor
felkeresi weboldalunkat.
2. A Weboldalon használt sütik listája:
A sütik fajtái és használatuk célja
Munkamenet (session) süti: technikailag elengedhetetlenek, nélkülük az
oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan.
A felhasználó gépén általában csak a session-id kerül letárolása, a többi adat
a szerverre kerül, ez így biztonságosabb. Session cookie-nak szokás hívni
minden olyan sütit, ami csak egy munkamenetre szól, azaz a böngészőből
való kilépéskor törlődik.
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása, nélkülük
nem működne az oldal. Az adatkezelésének időtartama egyetlen látogatására
korlátozódik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a
sütik automatikusan törlődnek a számítógépről.
Az adatkezelés jogalapját az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése teremti meg. A törvény
kimondja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon
személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag
elengedhetetlenül szükségesek.
Használatot elősegítő sütik: megjegyzik a felhasználó beállításait,
választásait. A sütiben tárolt beállítások teszik lehetővé, hogy legközelebb ne
kelljen mindent újra beállítani. Az adatok a felhasználó gépén tárolódnak, a
weboldal csak hozzáfér és felismerheti általa a látogatót.
Az adatkezelés célja: a szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói
élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele. Az
adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.
Teljesítményt biztosító sütik: információkat gyűjtenek weboldalon belüli
viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek a profilalkotás készítésére
alkalmas sütik jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics,
AdWords, Facebook).
Statisztikai elemzésekhez a Google Analytics-t, a Google széles körben
elérhető internetes elemzési szolgáltatását használjuk. A Google Analytics
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cookie-k alkalmasak a begyűjtött adatokból demográfiai és egyéb jelentések
összeállítására. A gyűjtött adatok nem kapcsolhatók össze konkrét
személyekkel, anonim információk.
Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése. Az
adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A Google Analytics sütikről itt tudhat meg többet:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie
-usage
A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu
A Facebook sütik tájékoztatója itt nézhető meg:
https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/
Ezek a sütik letörölhetőek, vagy blokkolhatóak, de ebben az esetben a Weboldal
nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
A sütiket nem használjuk arra, hogy a Felhasználót személy szerint beazonosítsuk.
Ezek a sütik csak a fent leírt célokat szolgálják.
3. Hogyan kezelhetőek a sütik?
A süti file-ok törölhetőek (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a
legtöbb mai böngészővel elhelyezésük blokkolható is. Ebben az esetben azonban a
weboldalunk használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell
végezni, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni.
A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információk találhatóak
a www.AllAboutCookies.org (angol) oldalon és a Felhasználó által használt
böngészőre vonatkozóan az alábbi linkeken:
 Firefox


Google Chrome



Microsoft Internet Explorer 11



Microsoft Internet Explorer 10



Microsoft Internet Explorer 9



Microsoft Internet Explorer 8



Safari 9



Safari 8



Safari 6/7



Opera
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Pákozd, 2018. május 18.
Szabóné Sümegi Bernadett
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